
 

Uchwała nr XXXVII/293/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 28 marca 2014 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2014. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 19 grudnia 2013 r.  w 

sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1   

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 20.406.810 zł.  z 

tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 19.439.227 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 967.583 zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 

 

 2. W § 2: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 28.829.421 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 18.197.705 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 10.631.716 zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”, 

 b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 

j.s.t.  w kwocie 1.640.678 zł.  

c) w ust. 3 

  - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.494.693 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.215.970 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.278.723zł.,”, 

 - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.468.326 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.088.772 zł.,”. 

 

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.422.611 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

 1) pożyczek, 

 2) kredytów.”. 

 

 4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 4. Określa się łączne  kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 

 1) przychody 9.537.392,07 zł., 

 2) rozchody 1.114.781,07. zł. 

 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

  



5. § 12 otrzymuje brzmienie: 

 „§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  

10.037.392,07 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł.,”. 

 

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8a zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr XXXVII/293/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2014. 

 

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 758 

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 

zmniejsza sie plan części oświatowej subwencji ogólnej o 234.547 zł. 

 

Dział 801 

- w związku z otrzymaniem odszkodowania  z ubezpieczenia mienia za szkody wyrządzone 

wichurą w  Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku zwiększa się plan 

dochodów z tego tytułu o kwotę 4.975 zł. 

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 o 

zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2014 roku zwiększa sie plan dochodów z tego tytułu dla 

rozdziału 80103 o kwotę 27.783 zł. i dla rozdziału 80104 o kwotę 283.873 zł. 

 

Dział 852 

-na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2014.8 o ustaleniu 

planu dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 

wysokości 37.600 zł.  zwiększa się o te kwotę plan dochodów z tego tytułu.  

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 zwiększa 

sie plan dotacji o kwotę 889 zł. z powodu korekty  w naliczeniu należnej dotacji na 2014 rok 

 

Razem zmiany w dochodach – plus 120.573 zł. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany wydatków 

Dział 010 

- w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji Rowu Gościejewickiego na odcinku 

w gminie Poniec  proponuje sie zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na ten cel o kwotę 

2.500 zł. 

- po ustaleniu, na podstawie przeprowadzonego przetargu, ostatecznych  kosztów realizacji 

inwestycji " Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej" na kwotę 

2.030.000 zł. proponuje się zmniejszyć plan wydatków na to zadanie o kwotę 1.853.043 zł.  

 

Dział 600 

proponuje się zwiększyć o 1.000 zł. plan wydatku inwestycyjnego zakupu wiaty przystankowej 

dla Zawady z powodu niemożliwości zakupu wiaty o właściwych parametrach za dotychczas 

planowaną kwotę. 

 

Dział 750 

- proponuje sie zmniejszyć o kwotę 5.300 wydatki osobowe w Urzędzie Miejskim, pierwotnie 

przeznaczone na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i przeznaczyć tę kwotę, 

zaplanowaną dodatkowo w dziale 852 rozdz. 85295  na wypłatę świadczeń dla czterech 

bezrobotnych osób  skierowanych z Urzędu Pracy do wykonywania prac społeczno 

użytecznych na trenie Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem. 



- zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 

kwotę7.653 zł. ustalając go tym samym na wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

- w związku z planowanym zakupem urządzenia UPS APC służącego do zabezpieczenia 

zasilania szafy serwerowej w Urzędzie Miejskim proponuje się o kwotę 5.900 zł. zmniejszyć 

plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i  zaplanować zakup inwestycyjny ww. 

urządzenia za tę kwotę. 

- proponuje sie zwiększyć plan wynagrodzeń bezosobowych na promocję gminy o kwotę 6.500 

zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za  tłumaczenie książki "Punitz 1271-1945" dotyczącej 

dziejów Ponieca z języka niemieckiego na polski. 

- proponuje sie przenieść zaplanowane na zakup usług pozostałych w zakresie promocji gminy 

29.000 zł. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji celem 

realizacji części zadań Gminy w zakresie promocji przez Centrum. 

 

Dział 801 

-proponuje się zwiększyć o kwotę uzyskaną z odszkodowania za zniszczone mienie 4.975 zł. 

plan wydatków na usunięcie szkód po wichurze w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Żytowiecku. 

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje sie dokonać przeniesień w 

planie wydatków jednostki ( § 4300 +4000, § 4260 - 1000, § 4370 - 1000, § 4410 - 1000, § 

4700 - 1000) 

- zwiększa sie plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 27.783 zł. z tytułu 

przyznanej dotacji na działalność oddziału przedszkolnego. 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej o kwotę 108.717 

zł. z tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola. 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 175.156 zł. zł. 

z tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola jednocześnie dokonując,  na  

wniosek dyrektora, przeniesień w ramach limitu planu wydatków rozdziału. 

- proponuje sie zwiększyć wydatek na zadanie " Odnowienie i nadanie nowych funkcji 

zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego 

w Poniecu" o 157.135 zł. Ma to związek niewykorzystaniem zaplanowanego limitu pożyczki 

"JESSICA" przyznanej na to zadanie i na wykup budynków poszpitalnych w roku ubiegłym, co 

pozwala na zwiększenie wartości zadania w roku bieżącym o tę kwotę.  

 

 Dział. 852 

- oprócz ww. zmiany na wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych, zwiększa się, w związku ze 

zwiększeniem dotacji na ten cel, wydatki na realizację  programu wieloletniego "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania"  o kwotę  37.600 zł.  

- zwiększa się plan wydatków OPS o kwotę 889 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji 

 

Dział 900 

- po analizie oferty na wyposażenie placów zabaw , zaplanowanego pierwotnie w wydatkach 

bieżących na utrzymanie trenów zielonych, proponuje się na ten cel utworzyć plan wydatku na 

zakup inwestycyjny w kwocie 20.000 zł. zmniejszając jednocześnie o tę kwotę plan zakupów 

materiałów i wyposażenia.   

- proponuje sie zmniejszyć wydatki zaplanowane na naprawę oświetlenia ulicznego o kwotę 

45.000 zł. z powodu przewidywanych oszczędności w tym zakresie. 

- proponuje się zaplanować dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Poniecu w kwocie 45.000 zł. na zakup zamiatarki ulicznej(16.000 zł.), 

podnośnika pneumatycznego (24.000 zł.) i wózka komunalnego (5.000 zł.) 

 

Dział 921 

Na wniosek Dyrektora jednostki, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami zakupu 

inwestycyjnego patelni elektrycznej dla świetlicy w Łęce Wielkiej, proponuje sie zwiększyć 



plan dotacji na te inwestycję o kwotę 1.100 zł. zmniejszając  w tym celu dotację na działalność 

świetlic wiejskich. 

Razem zmiana planu wydatków – minus 1.338.441. zł. 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 


